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Bel~ Rose

Det är lätt att råka i vanskligheter när man ska angöra en brygga.
Idyllen falnar plötsligt, solskenet är bortglömt, stämmor går upp i alltmer
obehärskad tenor och falsett när farkosten driver redlöst mot den tyska
lyxkryssaren som ligger och jäser vid kajen. Stämningen ombord
sjunker snabbare än den tropiska barometern och både inblandade och
åskådare längtar till en varmare plats, det kvittar vilken.
Så är det inte alls när Henrik Bager seglar. När han enkelt och
obesvärat glider ut ur eller in i hamnen för fulla segel kan man kan
lugnt njuta av anblicken. Det kommer att gå bra, hur belamrad hamnen
än är med gästbåtar. Och det trots att han vanligen är ensam och seglen
ovanligt många och stora. Anblicken är så vacker att ståtlig filmmusik
borde ljuda. Även den oinvigde inser att det inte är en landkrabba som
utför denna prestation. Ordningen ombord talar samma språk; skinande
fernissan, vitmålningen, poleringen, den hoprullade tampen på däcket,
spannen med namnet Bel' Rose.
På namnskylten står det imponerande årtalet I 894.

MÖLLE kuriren
Ansvarig utgivare: Håkan Lind
Sekreterare: Lena Strandmark

tel34 7910

Hon har hunnit ha många ägare sedan
den tiden och flera olika namn: Ursus,
Iris, Sp1itbolaget, Mari. Bel 'Rose är det
ursprungliga namnet. En av ägarna
hade länge gått och drömt om en
klippersegelbåt. Han annonserade och
kom över Bel' Rose, som då fick heta
Unit. Han ville återställa båten i ursprungsskick och ta bort senare tiders
olika förvanskningar. Den uppgiften
kändes så småningom för omfattande
och då kom Henrik Bager med, först
som kompanjon och sedan som ensam
ägare när entusiasmen svalnat hos
vännen.
Möda och kostnader, men också ett
resultat som är till glädje inte bara för
Henrik och fru Mari-Anne utan en
skönhetsupplevelse för alla hamnens
gäster. "Den där båten, vems är den?",
är en vanlig fråga från besökare i hamnen. Då kan man genast utgå från att
det rör sig om Bel 'Rose. Bogsprötet
går nästan 3 meter ut från stäven. Bommen (det är den man får i huvudet) går
2 meter ut över aktern. Seglens dimensioner blir därefter; stora! Riggningen
är naturligtvis traditionell: toppsegel,
fock, klyvare och gaffelsegel. Klipperstäv och utfallande akter. Beslagen är

FOTON PÅ GAMLA MÖLLE-KIOSKER SÖKES
Jag planerar att göra en dokumentärfilm i sommar om kiosker i Mölle
genom åren. Är det någon som har sådana foton, kontakta vänligen
Frederic Täckström på:
tel 0707-26 48 54 eller maila: 04023154@teliacom

I redaktionen:
Henrik Bager, Lotta Bignert,
Ingrid Eriksson, Kirsten Knafve
och Håkan Lind

Annonser:
Solveig Johansson 34 74 64
Layout & redigering: Lotta Bignert
Nästa nummer utkommer i
september. Inlämning av material
senast den 4 augusti till
Lena Strandmark, Ålgränd 14,
26042Mölle

Mölle Byförening
Postgiro515201-2
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Keramikgatan 2 i Höganäs, tel 042- 33 13 32
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109 år med vind i seglen
gjorda på en gammal smedja, spikarna
är av brons, skrovet av ek och riggen
av Oregon Pine.
Bel' Rose kom till Mölle 1985. Henriks
morfar Einar Bager levde fortfarande
då och han kände igen båten och mindes att han sett den på 1890-talet i Mölle
hamn. På den tiden såg båtarna inte
alls ut som Bel' Rose, så hon drog förstås
ögonen till sig. Det visade sig att han
inte tagit fel, det var faktiskt Bel' Rose
han sett, som då var nästan nybyggd.
Det är väl fascinerande hur trådarna
kan löpa ihop? Barnbarnet Henrik köper
en nästan hundraårig båt och hans
morfar minns att han såg den i Mölle
hamn när den var nybyggd.
Einar Bager kom till byn första gången
sommaren 1893 och återkom varje
sommar i 90 år. Han seglade dagligen

ut i sin snipa ända tills han var nära hundra år. Tidigt på morgonen seglade han
ut och fiskade. Sedan vidare till Ransvik
eller Bränneslån för att bada. På eftermiddagen seglade han ut igen. Henrik
fick följa med ända från koltåldern och
det var så han lärde sig att segla. Kärleken till seglingen, havet, berget, Mölle
- Henrik fullföljer en familjetradition.
Bel' Rose är ett stycke seglingshistoria.
I New York hade en finansfurste, mr
Morgan, gett en båtbyggare i uppdrag
att rita en annan typ av lustjakt än de
vanliga. Dittills var det vanliga att man
använde seglande bruksbåtar som
förebild, men nu skapades den moderna
segelbåten med stäven och aktern ut
över vattnet, stölTe djupgående och en
köl med barlast mitt under båten.
Receptet var lyckosamt. Gloriana som

denna första båt fick heta, vann alla
kappseglingar överlägset. Man försökte
hemlighålla undervattenskonstruktionen, men det misslyckades. Till Sverige
återvände Albert Andersson som hade
varit med om att rita Gloriana. Kungliga
Segelsällskapet i Göteborg gav honom
i uppdrag att rita årets lottbåt. Det var
så då, man kunde vinna en segelbåt på
lotteri. Båten byggdes på bröderna
Eliassons båtvarv i Göteborg som en
mindre kopia av Gloriana. Resultatet
blev Bel'Rose. Även hon blev en
vinnare. Före sekelskiftet 1900 hade hon
redan vunnit ett otal kappseglingar. Den
tidens seglingsskrifter beskriver henne
också som en fin turbåt, med fyra kojer,
stuvutrymmen, tvättho och ett litet
pentry. Det var mycket fint för sin tid.
Bel' Rose drar fortfarande blickarna
till sig.109 år! Hon bär de åren med
behag.
TEXT: KIRSTEN KNAFVE

Adjunkt Adolf Rydberg
(ovan) ägde "Iris", som
hon hette då, under åren
1896-1905. Doktor
Harald Öhnell (t h) ägde
henne 1917-1921. Bilden
är tagen i juli 1918.
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Utställare sommaren 2003
på Galleri Stationen
Datum
Konstnär

på Galleri Annexet
Datum

Konstnär

7-13 juni
l4-20juni
21-27 juni
28-4 juli
5-l l juli
12-18 juli
l9-25juli
26-l aug
2-8 aug
9-15 aug
l6-22aug
23-29aug

7-l3juni
l4-20juni
21-27 juni
28-4 juli
5-l l juli
l 2- l 8juli
l9-25juli
26-l aug
2-8 aug
9-15 aug
l6-22aug
23-29aug

Laila Gustavsson
Inga-Britt Sagner Lundström
MaggiGlavå
Lena Cronström
Jan Haelkvist
Jane Hansare
Monica Krusell
Acki Stegmar
Silvia Mård
Björn Malm
Yvonne Vahlgren
Birgitta Pålols

Marianne Bos Mareng
Ulla Schyberg
Magnus Franzen
Monica Gillhorn
Ängelholmsgruppen
Bodil Rössel
Gunilla Bardanzellu
Birgitta Lindenstam
Catrin Bernecorn
Ann-Christin Jensmar
Annie Arfwidsson
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Caf8&
Fyrrestaurangen
Välkommen till oss i sommar!
Vi serverar kaffe, kakor, glass, våfflor och lunch med fullständiga rättigheter.
Middagar, fester och alla typer av företagsarrangemang anordnar vi på
begäran året om.

6/6 - 17/8 ÖPPET DAGLIGEN 11 - 18

Tel: 042 - 34 70 35 Mobil: 0702 - 41 48 42
www.kullabergsguiderna.nu kullabergsguiderna@telia.com

Möllehäs . .Konferens
...,

Camping Stugor
Tel: 042 - 347384
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www.mollehassle.com
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33 somrar på Klubbhotellet
Året var 1969 och av en slump kom vi att hyra ett av de
små husen i inre raden på Klubbhotellet. Egentligen hette
Klubbhotellet från början - och enligt stadsplanen Grindstugorna - det låter väl rart! Vår hyresvärd var
källrumästare Åke Hagman på Kullagården. Han fanns ofta
i köket på den lilla restaurangen som hörde till. Klubbhotellet
byggdes på 1940-talet och var då annex till hotell Elfversson
- nuvarande Bella Vista.
Våra första veckor i Mölle gav oss både en försmak och
mersmak av vad detta lättsamma boende hade att erbjuda
en sommargäst. Skogspromenadema var hänförande och
hamnpromenadema likaså. Vi prövade tennisbanan och vi
spelade minigolf och drack kaffe i familjen Magnussons
trädgård. Följande sommar flyttade vi till yttre raden. Här
fick vi ett något större boende och en liten trädgårdstäppa
avgränsad med ett slags vassmatta. Grannen mitt emot oss
hade en kägelbana och en kiosk för korv och glassförsäljning.
Det hela vaktades av en folk.ilsken schäfer som ofta och
gärna hoppade över staketet och bet dom som kom i hans
väg. Till vår lycka förändrades denna utsikt totalt när familjen
Lundstad övertog hus och trädgård året därpå.
Klubbhotellets hyresgäster var i stort sett desamma hela
70-talet. Man umgicks genom småprat över grinden och
stördes aldrig av närheten. De flesta hade någon form av
fri tidsintresse- golf, segling, fiske eller tennis. För oss kom
Mölle Tennisklubb att betyda oändligt mycket. Där lärde vi
känna både Möllebor och sommargäster, som blev kära
vänner. De som var barn och ungdomar då har vi fått se
växa upp. Det har varit en glädjekälla i sig. Glada fester och
gastkramande matcher har vi att minnas.
I slutet av 70-talet såldes Klubbhotellet och köparen hade
tänkt riva alltsammans och bygga fristående villor. Detta
stoppades av Byggnadsnämnden och det blev renovering i
stället. Husen målades gula och dusch, elplattor och varmvatten installerades. Nu måste vi välja - att bo kvar och

köpa eller hitta något att hyra. Ägandet i sig har aldrig varit
vår önskedröm, men viljan att bo kvar avgjorde det hela. Vi
ansåg att utrymmet var tillräckligt för två. När våra flickor
kom på besök några dagar gick det också bra. De svingade
sina golfklubbor helst på sydligare breddgrader på sommarhalvåret.
Nu blev vi medlemmar i en samfällighet och ägare till en
artondels restaurang. Vi var de enda av hyresgästerna som
stannade kvar vid försäljningen och än en gång hade vi turen
att få bara trevliga grannar. Den lilla restaurangen hade vi
mycket glädje av. Man minns många trivsamma sommarkvällar med trubadurer, räkaftnar och helstekta grisar.
I mitten av 90-talet började det bli bekymmersamt med
att arrendera ut. Det blev då en samlingsplats för lite
högljudda och törstiga ungdomar. Varje veckoslut var en
plåga och medförde dessutom en hel del skadegörelse i
grannskapet. Byggnaden hade länge varit i behov av
renovering och vi valde att i stället sälja den till privatbostad.
Under 33 somrar har mycket förändrats i vår sommarby.
Alekärrsvägen har asfalterats och vi har fått gatubelysning,
vilket nu gör ficklampan onödig. Man minns med förundran
alla affärer: Tre för specerier, ett par små mjölkaffärer, Sahlstens fantastiska charkuteriaffär och sist men inte minst fru
Lambergs kiosk. I den senare inhandlades jordgubbar, som
stod under disken för avhämtning varje dag. Att utebli utan
att anmäla i förväg var inte att tänka på.
K vällsvandra till hanmen hörde till under många år. Där
hände det alltid något. Om inte, så fick man höra nyheter
genom att skvallra en stund med Blomqvist.
Vi har haft förmånen att bo många skollovs- och numera
pensionärssomrar på Klubbhotellet. Det känns inte som att
vara sommargäst - det är ju vårt sommarhem.
Alla förändringar till trots, så dricker vi fortfarande kaffe
i Magnussons trädgård.

Ann-Margret Kamhed

Ann-Margret Kamhed,
sommarmöllebo sedan mer
än 30 år. Hon bor med
maken Lennart i Jönköping
under vinterhalvåret.
Där har hon också arbetat
som särskolelärare.
På somrarna ser man paret
arm i arm på sin kvällsvandring till hamnen, nu
när familjens tennisracket
lagts på hyllan.

MÖLLE kuriren nr 2 2003
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Samvaro på tennisklubben ,

en livsstil för de engagerade familjerna
Möjligheterna att spela tennis i Mölle
kom med hotell Olympia i början av
förra seklet. I hotellets trädgård tvärs
över Bökebolsvägen fanns den första
banan, givetvis avsedd för turisterna.
Några tiotal år senare byggde Kullabergs Natur en bana vid Cafäträdgården, där man också anlade en
mycket fin minigolfbana. Huset, där
Anita och Bengt Magnusson bor i dag,
precis ovanför Tennisklubben, var ursprungligen skogvaktarboställe. Där

drev Bengts föräldrar en mycket uppskattad kaffeservering och t o m rumsuthyrning under många år fram till
början av 70-talet.

Flitiga sommargäster
Tennisbanan utnyttjades flitigt, av
sommargäster framför allt. Tävlingar
ordnades och barnen lärdes tidigt att
spela. Så småningom växte behovet
fram att driva verksamheten i mera
ordnade former. 1959 samlades grundarna av Mölle Tennisklubb på Cafeträd-

gårdens veranda. Det var familjerna
Hallberg (Eva och Ulf), Jacobsson (Kjell
och Ulla) och Lindholrn (Erik och Ylva)
samt Gunnar Ström, den förste ordföranden, och Jan Brandt. Den ende
åretruntboende var Jan, som under lång
tid kom att bli klubbens stöttepelare.
Andra som skrivit in sig i klubbens historieböcker är Arvid Ribbing, Folke
Johnsson, Rolf Palm och GustafRodhe,
alla ordförande. Dessutom förtjänar
Knut Henriksson, då också sommargäst, att nämnas för sin tränarinsats
tillsammans med UlfHallberg.
Familjen Cosmo kom så småningom in
i bilden. Pappan Carl-Johan var kanske
den mest framträdande på banan. I dag
har en av sönerna, Johan, precis tagit
över orfördandeskapet i föreningen.

Familjeforum

MATÖPPETS BUTIKSBUSS I MÖLLE
- TISDAGAR KL 13.30
Matöppets butiksbuss är en välsorterad livsmedelsbutik på hjul med allt som behövs i ett hushåll till
ordinarie butikspriser. Så passa på och besök oss
tisdagar klockan 13.30 va~e vecka vid stationen i
Mölle.
Om det är något speciellt du behöver kan du ringa
dagen innan till vår butik (0431-43 00 19) och
beställa så har vi det med på tisdagen.

Välkomna önskar Inge & Anna-Lena
Matöppet Munka Ljungby
Telefon butik 0431-43 00 19
Telefon butiksbuss 070-601 70 15

BUTIKSBUSS
Handla där du bor
billigare än du tror
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Det handlar mycket om familjer i
tennisklubbens verksamhet, från starten
och alltjämt. Det har inte bara varit ett
intresse för tennisen som dragit medlemmar till klubben, minst lika mycket
har det blivit en livsstil för många sommarboende familjer. Redan från början
engagerade sig Eva Hallberg för barnen
även utanför banan och ordnade
mycket aktiviteter i det då nya klubbhuset. Eva var en eldsjäl och en otrolig
tillgång för sammanhållningen i klubben,
I dag har klubben 179 medlemmar,
varav 47 juniorer. Att bli medlem kräver
ingen inträdesavgift. Antingen betalar
man en årlig medlemsavgift på 130
kronor (3 25 för en farnilj) eller en större
summa som engångsavgift för att bli
ständig medlem. Klubbens inriktning
har alltid varit att bereda möjlighet till
tennis för en rimlig peng. Spelavgiften
per timme är fortfarande låg, 50 kronor
för medlemmar och 75 kronor för
andra. Juniorer betalar bara 10 kronor!
Bokar gör man med en kupong på
bokningsschemat i klubbhuset. Kuponger köper man numera på Knafves
kafä i harnnhuset.

Möllespelen

Johan Cosmo

Björn Gudmundsson

Av tradition är Möllespelen ijuli-tävlingsveckan - sommarens höjdpunkt.
Den har vuxit ut till många klasser för
att passa alla åldrar och alla nivåer. På
Möllespelen är det alltid fullt, både på
och kring banorna. Då gästas man
också av en del spelare och familjer
från Arild och Strandbaden. Under
Möllespelen spelas mer än 150 matcher
på en vecka med nästan I 00 deltagare.
Årligen har man under många år haft
tävlingsutbyte med vänklubben i GilleIeje. Men intresset för själva tennisspelandet avläses bäst på andra tider.
De senaste åren verkar intresset ha
dalat något, speciellt i jämförelse med
Borg-eran under 70-talet. Då var det
så hett att man stod med ficklampor
mitt i natten för att ta de attraktivaste
tiderna när bokningsschemat för nästa
vecka sattes upp i klubbhuset. Nu är
det relativt lätt att komma till, särskilt
utanför de fyra intensivaste semesterveckoma. Golfen har nog i många fall
tagit över.
Klubblag har deltagit i seriespel på olika
nivåer. Individuellt har nog den främsta
varit Peggy Alnås som under sin aktiva
tid var topp-tio inom svensk damtennis.
Svensk mästarinna har Berit Nilsson
kunnat benämna sig, vid flera tillfällen.
Fast då gällde det i post-mästerskapen
- inte så illa på den tiden posten
fortfarande var en institution.

Bengt Magnusson har praktiskt
taget vuxit upp på tennisbanan
och följt utvecklingen sedan
barnsben.
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Förutom det familjära tävlingsspelandet
har föreningen alltid ordnat med tränare
som har kunnat ta hand om och utveckla intresset för spelet. Och det har inte
bara gällt barnen. Förr hade man också
riktiga tennisbaler, som cirkulerade
bland de olika hotellen.

Stabil ekonomi
Av den ursprungliga Cafeträdgården
friköpte så småningom Magnussons
byggnaden och en avstyckad del av
tomten. Resten, ca 5000 kvm mitt i
Mölle, köptes av tennisklubben. Det har
oavsiktligt gjort föreningen till en av de
kapitalstarkaste föreningarna i byn.
Dessutom följde med ett antal markremsor här och var från den ursprungliga styckningen av Bökebolet.
Successivt har klubben klarat av stora
investeringar som klubbhus, bana I,
omläggning av bana Il (den som fanns
vid bildandet) och så småningom större
renoveringar av dusch och omklädningsrum. Det har inneburit stora
utgifter, men de har alltid bekostats av
föreningen eller dess medlemmar.
Inför och efter säsongen försöker man
hjälpas åt med det som behöver göras
med banor och klubbhus.Sekreteraren
Björn Gudmundsson och familjerna
Magnusson och Klang är numera de
drivande krafterna i det arbetet. Leif
Wahlund-också en gammal trotjänare
-är kassör, den andra i klubbens historia. De och Johan Cosmo, den nye ordföranden, liksom hela klubben välkomnar nya medlemmar- gärna familjertill den vackert belägna anläggningen.
TEXT OCH FOTO: HÅKAN LIND
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Kullabygden är känd
I Mölle bor och verkar många
Han är nestorn bland de aktil'a konstnärerna i Mö/le.
Rolf Palm bor på sin korsvirkesgård ovanför
tvillinghusen mot Vattenmöllan till. Här har han bott
och verkat i mer än 40 år och grönskan som omger
honom blir allt lwnmigare. Rolfs namn nämns med
respekt bland alla som 1·et någonting om keramik.
Under många år har han räknats till de främsta i
landet. Han är representerad på Nationalmuseum och
i Livrustkanzmaren, han har levererat till själva
kungen alltså.

Den här pjäsen fanns
med på Kulturen i Lund
och köptes in till
samlingarna på
Höganäs museum.

"Rolfsa pottor" bland landets främsta
Minst lika viktig som fonnen är glasyren och inte minst
bränningen. Här har Rolf experimenterat sig fram på egen
hand. Med förebilder, visserligen, och inga dåliga sådana.
Som de gamla kinesiska mästarna och inte minst Patrik Nordström, höganäsaren som engagerades av Kongelig Dansk.
De kom över hans glasyrrecept, men undervärderade
bränningens betydelse. Inte tillräcklig uppmärksamhet
ägnades den gamle farbrorn, som skötte eldningen, medan
han levde. När han var borta blev också resultatet ett helt
annat.

Rolf är inte född Möllebo utan en riktig gruvekatt från
Höganäs. Ingen har som han burit den höganäsiska
genitivformen vidare, därav rubriken. Till en stor del är han
självlärd inom keramiken, utom när det gäller drejningen.
Dreja har han lärt sig under sina år på Höganäs Keramik på
den tiden det hette Andersson &Johansson. Allt han gör är
drejat. Formen är viktig, men alltid är det den cirkulära som
grund. Han tänker ofta på skulptören Robe1t Nilssons
uttalade tvekan inför keramikernas möjligheter att göra något
av en klump lera utan sin drejskiva. Trots detta har aldrig
Rolf lämnat drejskivan för sina "pottor", som han föredrar
att kalla dem.

8

Den så omtalade oxblodsglasyren har Rolf lärt sig bemästra.
Det är "bara" en fråga om bränning med rätt syrereduktion
så får man också fram den rätta röda nyansen, men för
mycket och för litet ger helt andra färger. Man lär sig att
lukta och se på flamman, svårare är det inte. När Rolf säger
"bara" skall man veta att en bränning tar ungefär 20 timmar
för att komma till de nödvändiga nästan 1300 graderna.
Därför noterar han nogsamt sådana data som lufttillförsel
och gradkurvor under sina "experiment". Numera eldar Rolf
med gas, tidigare var det bara kol som gällde.
För de som inte sett så mycket av Rolf Palm finns chansen
nu på Höganäs Museum. Där ställer han ut för tredje gången.
Detta till trots är det en utställning på Kulturen i Lund för
många år sedan som han själv minns som sin främsta. Den
gången ställdes Rolfs keramik sida vid sida med sina
kinesiska förebilder.

MÖLLE kuriren nr 2 2003
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för sina många konstnärer
'

Möllekuriren presenterar några av dem
Gunilla Petersson, textilkonst
Gunilla är född och uppvuxen i och utanför Göteborg. Efter
gymnasiet gick hon en fyraårig utbildning på avdelningen
för textil vid dåvarande Konstindustriskolan, numera HDK
(Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs
universitet). Efter avslutad utbildning blev hon sin egen och
ägnade sig till en början mest åt mönsterteckning, bl a för
Borås Wäfverier, men även textiltryck och vävning fanns
med bland uppdragen. Sedan 1977 bor Gunilla i Mölle.
Numera arbetar Gunilla enbart med bildvävning och
textiltryck. Garnerna till vävnaderna färgar hon själv.
Startsträckan är lång innan hon kan sätta sig vid vävstolen
och låta väven växa fram mellan fingrarna.
- Jag tycker mycket om att sitta och väva. Det är väldigt
roligt då man är mitt inne i en väv. ldeema finns sparade i
form av grova skisser, men det är vid vävstolen detaljerna
kommer, berättar Gunilla.
Textiltrycket är utmärkt som komplement till vävandet. Då
Gunilla suttit länge och arbetat med en väv är det skönt att
göra något som går fort.
Gunilla får sina ideer från saker hon läser, eller från musik,
resor, attityder. Hon vill berätta något med sina bilder, vill
peta i något hon sett, eller sätta fingret på någon företeelse.
Figurer av olika slag finns alltid med och ett kännemärke för
Gunilla<; vävnader ären bård som inleder och avslutar bilden.
Hennes bilder finns att se bl a i Påarps skola, Röhsska museet,
Helsingborgs museum, på Statens Konstråd och i flera
kommuner och landsting.

Anna Zaar, skulptur

Gunilla Petersson vid vävstolen.

\/aktbänk i trä som gjordes till utställningen
Midvinterljus i Helsingborg. Den avbildar flera
symboler från konsthistorien och skapades med tanke
pci barnen som besökte utställningen. Vargen är ett av
flera djur som kan anta skepnaden av en vaktbänk.

Göteborgsfödda Anna Zaar hittar i Mölle det som präglade
henne i barndomen. Närheten till havet, ljudet från havet
både i sommarbrisen och då vinterstormarna dånar som
mest, känns hemvant.
Anna skulpterar i sten, brons och trä. För närvarande arbetar
hon mycket med att kombinera sten och brons. Trä tycker
hon är lustfyllt, roligt och lätt att arbeta med. Sten, med
mångfalden av stenarter, är dock favoritmaterialet.
- Sten har ett uttryck. Sten är oslagbart! Det kräver total
koncentration och det är fascinerande att märka hur olika
stenarter frammanar olika sätt att närma sig materialet,
fastställer Anna.
Hennes skulpturer finns på olika institutioner runt om i Skåne
län. Anna har de senaste tre medverkat i utställningar hos
Galleri Fredland, Kongens Have i Köpenhamn, Sophienholm
i Lyngby, Slottsparken i Malmö och på Drottningskär i
Karlskrona. Anna är medlem i KRO och Skånska
skulptursamfundet.
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Kerstin J-son Tillberg,
konstkeramik

Kerstin är en tjej från bygden. Far och mor hade bageri i
Nyhamnsläge och Kerstin,körde runt med brödbilen i trakten
och förstås även i Mölle, där hon så småningom kom att.
bosätta sig.
Vägen till konstkeramiken har varit slingrande, den har gått
från utbildning till patologtekniker via reklamtecknande för
att till sist nå fram till leran. Där hamnade Kerstin efter att
ha gått linjen Allmän konstnärsutbildning på gamla "Slöjdis"
(dåvarande Konstindustriskolan, numera Högskolan för
Design och Konsthantverk vid Göteborgs universitet).
Utbildningen gav möjlighet att pröva på olika tekniker och
det var keramiken Kerstin fastnade för. En ständig fortbildning i yrket får hon genom sin personlige mentor, Gunnar
Andersson som är pensionerad drejare från Höganäs
Keramik.
I tolv år har Kerstin nu arbetat med konstkeramik. Hon
arbetar uteslutande med stengods och formar sina föremål
genom att ringla lersträngar ovanpå varandra och därefter
tumma ihop strängarna så att skålarnas, kopparnas, urnornas
väggar bildas. Till sist målas föremålen. För det momentet
utgår Kerstin från en tecknad bild, ett tecknat mönster, som
hon målar på föremålens in- och utsidor.
- Mina grejor ska inte enbart brukas utan användas till lyst,
förklarar Kerstin och fo1tsätter: Jag gör detta för att det är
kul, och låter mej inte sättas under press. Jag vill bestämma
själv vad jag gör och när jag gör det.

Lisa Wohlfahrt, keramik
Lisa föddes i Stockholm och flyttade 1974 till Viken, där hon
växte upp. Till Mölle kom hon genom att en vackert belägen,
bra lokal för krukmakeri blev ledig i gamla skolan.
Nu finns hon i sitt alldeles egna hus med bostad, keramikverkstad, butik och angränsande cafe, snett emot stationshuset. Lisa tycker det är trevligt med grannen Hotell Möllehus
och att det är lite liv och rörelse i omgivningen.
Lisas speciella kännemärke är bruksföremål i ler- och
stengods. Mest uppmärksammade är peppar- och saltkaren,
men även misoskålarna, blomkrukorna och salladsskålarna
är uppskattade. Lisas egen favorit är stora drejade salladsskålar. Hon drejar allt utom misoskålarna som gjuts. Alla
kantiga föremål bygger hon ..
Sin utbildning har Lisa fått på drejskola, Helsingborg, flera
praktikplatser och anställningar, Porslins- och keramikindustriskolan i Lidköping. Men utbildning fortgår hela tiden
och i Stig Göransson, pensionerad drejare på Höganäs
Keramik har Lisa funnit en mentor och läromästare.
Sedan jag började här i Mölle 1997 har han tittat till
mej ungefär en gång i veckan. Han kommer förbi och ger
mej tips och delar med sig av sitt kunnande, berättar Lisa.

TEXT OCH FOTO SIDORNA 7- 9: INGRID ERIKSSON
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Lisa Wohlfahrt finns representerad på Höganäs Museum
och Uddevalla konstmuseum och har gjort en utsmyckning
föreställande Krapperupsstjärnan på Cladow Center i Berlin.
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Ann Blomberg, skulptur,
tredimensionella collage
Ann är uppvuxen i Helsingborg, men har alltid vistats i Mölle
på somrarna. Här fanns mormor och här finns föräldrarna
idag. Ann bor med sin familj i morfars föräldrars gamla hus,
som hon och hennes systrar numera äger. Ann tycker att
Mölle är hennes plats på jorden, "jag älskar den som fysisk
plats". Det är ett ställe där hon slipper den flimriga
konstvärlden. "Här nollställer jag mej och känner efter vad
jag själv vill göra."
Efter fem års utbildning på Malmö konstskola Forum började
konstnärslivet på riktigt. Ann arbetar i flera tekniker bl a
med skulptur i mera traditionell mening och med tredimensionella teckningar och collage i rum. Återkommande ämnen
handlar ofta om kampen för tillvaron och om möjligheter,
relationer och hierarkier mellan människor. Materialen
varierar efter ide och sammanhang. Det är ofta billiga
material, rester lösryckta ur sitt sammanhang. Hon är en
flitig besökare på skroten i Åstorp, dit hon åker för att fylla
sin Konsumkasse.
- Jag tycker om att bygga bräckligt, där något svagt bär upp
något tungt. Jag gör inget för evigheten och använder ofta
förgängliga material. Det är lite provisoriskt och något av
IKEA över det hela. Det har blivit något av en sport att det
ska gå att fälla ihop och flytta grejoma, förklarar Ann.
"Grejoma" finns representerade bl a hos Statens konstråd,
Region Skåne och Helsingborgs Museum. Nu senast köptes
en mobil i plåt och lackfärg, "Juni", in av Riksförbundet
Folkets Hus och Parker.
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Ulla Hurtig A:son,
måleri, grafik
---------

Ulla är från början östgötska, från Linköping, men är bosatt
i Mölle sedan 30 år och tycker fortfarande det känns alldeles
nytt. "Vissa platser bara griper tag i en och man blir kvar."
Ulla inspireras i sitt måleri i synnerhet av berget, havet, ja
överhuvudtaget omgivningarna i och omkring byn. Fåren
då, hur kom de in i bilden?
- Jag brukar ta mitt skissblock och cykla längs banvallen
och tidigare betade får där. De liksom trängde sig på, och
jag började använda dem för att få sagt något, ofta som en
stillsam protest. Vissa får bara "är" och jag kommer att
måla får så länge jag tycker det är roligt.
Även grafiken ligger Ulla varmt om hjärtat. Hon trycker sin
grafik på Kollektivverkstaden i Ängelholm, där finns allt man
kan behöva för ändamålet.
Ulla finns representerad hos bl a Skaraborgs och Malmöhus
Läns landsting, Ängelholms och Höganäs Kulturnämnder.
Målningen "Hemligheten" kan Ulla av naturliga skäl inte
säga så mycket om, men så mycket avslöjar hon som att
ögonen är mycket viktiga för bilden, man ser en skuggfigur
som viskar något i ett glödande öra. På den andra sidan av
gestalten i mitten.finns någon som tjuv?lyssnar. Vad
centra/gestalten håller i famnen.finns det många förslag till
från olika betraktare; barn, kattungar, hundvalpar, själar och
skiftnycklar! Fältet är fritt för egna tolkningar.
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DAHLBER

Captain /s:

Bränneslyckevägen 152
Brunnby
(mellan Mölle och Arild)

Öppettider
B&B hela året
Butik&Cafe:
alla dagar 12-17
Tel: 042-34 61 41

G

torsdagar 18.00-20.00
fredagar
18.00-21.00
lördagar
12.00-21.00
söndagar 12.00-18.00
Lunch varje dag 12-15

Välkomna hit och njut av den goda maten,
den vackra utsikten och den gedigna atmosfären.

Tel 042-362230
Grand Hotel Mölle

Välkommen

••

••

MOLLE - KULLAHALVONI
Hotell MöUehus är ett nybyggt lägenhetshotell mitt i Mölle
med 16 rum/lägenheter (20-65 kvm). De modernt inredda
rummen har pentry, tv/video, helkaklade badrum och altaner,
vissa med havsutsikt. I den lummiga hotellträdgården finns två
boulebanor och en stor pool för hotellets gäster. Bistron serverar frukost samt smårätter. Cyklar finns för uthyrning.

HOTELL

MÖLLEHUSJ
LÄGENHETSHOTELL · POOL · BISTRO
12

MÖLLE kuriren nr 2 2003

Mölle Hamnalle I
260 42 Mölle
Tel 042-34 30 80
Fax 042-34 30 75
info@hotellmollehus.se
www.hotellmollehus.se

Vi som bor i Mölle vet ju så väl att det finns en fyr där uppe längst ut på
spetsen av Kullaberg. För många av oss kan det gå flera år mellan
besöken, som ofta sker i samband med att vi vill visa upp en av "våra
stoltheter" för hitresta gäster. Nu är det inte enbart för att se fyren som
så många människor söker sig hit - utsikten, berget med dess hisnande
stup och djupa klyftor, bokskogen, badplatserna, grottorna,
klätter/ederna, dykplatserna - listan kan bli nästan hur lång som helst.
Här följer lite fakta som du kan ha glädje av att återberätta nästa gång
du guidar dina vänner ute vid

Kullens.fyr
Fyrbelysningen i sundet har en lång
historia. Troligen började den redan
under tidig medeltid, då de tyska köpmännen hade organiserat sig i Hansaförbu ndet och Östersjöhandeln blomstrade. År 1560 gav den danske kungen
Fredrik Il order om att sätta upp "fyrpander" på Skagen Anhalt och Kullen.
Året därpå var fyren på Kullen i bruk.
Den var en så kallad "papegojfyr" som
kunde halas ned, fyllas på och tändas.
Fyrljuset kom från en vedeld som brann
i en järnkorg. Konstruktionen var tydligen inte helt lyckad, och redan två år
senare byttes den ut mot ett murat
stentorn med tak av bly och fönster av
glas. Som fyrbelysning i tornet tjänstgjorde 12 stora talgljus.

Tycho Brahe fick år 1577 Kullagården
som förläning och till den hörde plikten
att sköta Kullens fyr. Trots att den berömde vetenskapsmannen misskötte
tjänsten som fyrmästare behöll han uppdraget till sin död 1601. År 1585 byggde
en av Kronborgs arkitekter, Antonis
van Opbergen, ett nytt fyrtorn på Kullen. Det byggdes 1624 om till en öppen,
stenkolseldad fyr.

Genom freden i Roskilde 1658 blev
fyren svensk och i mitten av 1700-talet
revs den danskbyggda fyren som länge
varit i dåligt skick Som en övergångslösning användes troligen en vippfyr.
Carl von Linne uppger i sin "Skånska
resa" att en sådan anordning stod uppe
på Kullen. En ny, öppen stenkolsfyr
byggdes-Skandinaviens då mest moderna och säkra fyr, men klagomålen
och anmärkningarna mot fyrningen på
Kullen fortsatte.

Anders Polheimer, ättling till Christoffer Polhem, fick 1783 i uppdrag att försöka förbättra fyranordningen. Resultatet blev en uppfinning med vindtunnlar.
Fyren byggdes om enligt denna konstruktion 1792 och användes ända fram
till 1843, då stenkolsepoken på Kullen
tog slut. Man kan ännu se att marken
på fyrbacken är svart av kolstybb under
grästorven.

År 1900 byggdes det fyrtorn vi än i dag
ser längst ut på Kullanäsan. 37 år senare
installerades elektricitet. År 1979 automatiserades Kullens fyr. Den är idag
Sveriges högst belägna med fyrljuset
ca 78,5 m över havet. Detta, samt den
stora ljusstyrkan (fyren är bland de
ljusstarkaste i Skandinavien), ger fyren
en lysvidd på hela 27,5 nautiska mil.
TEXT: INGRID ERIKSSON
Källor: Tycho Brahes fyr lyser starkast,
Anna Sandell, © Sjöfarts verket, Svenska
fyrsällskapet , Kullens hembygdsförening

1843 förändrades fyren till en "omgående spegelfyr", där fyrapparaten
bestod av tolv rovoljelampor och tolv
paraboliska mässingsspeglar, som förstärkte ljuset från lamporna. Dessa
ersattes år 1882 av fotogenlampor.
--------------------
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Bank i butik
Långt till banken?
Lugn! Med bankkort kan Ni ta ut kontanter* på Skutan i
Brunnby och på Skeppet i Nyhamnsläge.
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Givetvis är Ni också välkommen till våre tre bankkontor i
Kullabygden.
* Gäller i mån av tillgång på kontanter. På Skeppet kan Ni även sätta in
pengar.

Försäljning av
villa eller fritidshus
i Kullabygden
Hög marknadsföringsnivå, servicekänsla och personligt
engagemang hos din lokalafastighetsmäklare.
Mäklarhusets Ansmrsförsäkring mot dolda fel
ingår i tjänsten.
Vid försäljning kontakta mig

042-33 0809

,Z:~..L /4,k;r
®

Rickard lii.nsberg
Kullabygdens mäklare

CJ

D

Läns bergs
-

Mäklarhuset Länsbergs Storgatan 64 (f.d. Sparbankshusct) 263 31 Höganäs
www.maklarhuset.se
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MÖLLEkuriren frågar: Vad visar du helst för dina besökare?

- Alla som besöker oss får i varje fall se
fäladen. Sen går vi gärna runt inne i byn,
kring hamnen. Om vi har besökare som
tycker om att gå så promenerar vi på
berget. Är de riktigt friska så går vi ända
ut till fyren.

Inga-Lisa Jagaeus:
- Vi brukar åka upp till fyren och se
på utsikten därifrån - ja Sture han
visar ju golfbanan - men den
passerar man ju på väg till fyren. Sen
strosar vi nere i hamnen och ser ut
över vattnet och Kullaberg .

- Det är fäladen med närhet till hav och
djurliv och med utsikt mot både byn och
berget. Sen tycker vi om att åka genom
naturreservatet, upp till golfbanan. En av
våra besökare blev helt charmerad av den.

-Helst visar jag
promenadvägarna ut till
Ransvik, eller tar med picknickkorg och går ned vid
Djupadal eller Josefinelust.
Promenaderna på Kullaberg,
när man går runt berget,
framför allt längs branterna på
norra sidan, tycker jag är det
vackraste.

.

.

Elsa Spanne:
- Jag visar helst min trädgård när
den blommar, och det gör den
hela våren och sommaren.
Så visar jag gärna utsikten från min
balkong. Därifrån ser jag Kronborgs
fästning - utan glasögon!

Stina Ericsson:
- Vi tycker om att gå uppför
trapporna bort till Ransvik eller
att gå ut till fyren.
Sen promenerar vi ofta på
fäladen och strövar gärna
uppe på berget. Miljön här i
Mölle är ju helt unik.

MÖLLE kuriren nr 2 2003

15

KULLAPRAKTIKEN,
Doktor

SVEN-GÖRAN BLANCK
Centralgatan 35, Höganäs
tel 042-33 08 60

Privat Familje läkare

IMiM

Konstkeramiker

Marita i Mölle

t

KERSTIN J:SON TILLBERG
Unikt

handgjort & handmålat
stengods

Brudklänningar, festblåsor, högtidsdräkter.
Jag ritar och syr upp efter Dina önskemål.
Kläder till vardag och fest

Garngränd 6, 260 42 MÖLLE

Marita Jansson
Telefon/Fax. 042-34 77 26

fönster
dörrar
kök
eller
nya luckor
samt
fönsterunderhåll

gardin& möbeltyger
gardinstänger
sömnad
& montage

TYGKOMPANIET
Centralgatan 43, Höganäs
042-332288
Öppet tisdag-fredag 11-18
lördag 10--13
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NY ADRESS: Bruksgatan 31, Höganäs
042-34 90 05 mob 0708-34 91 05
Öppet tisdag-torsdag 15-18
lördag 10--13 eller efter överenskommelse
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Bob ägnar mer av sin tid åt Mölle
I
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Gatunamn i Mölle
berättar
En av de gator som löper ner mot
strandlinjen vid Tångnean kallas för
Tångtäktsvägen. Den går från
Isaac Swens väg till Södra
Strandvägen norr om Hotell
Kullaberg.
Här kom man förr från Kockenhus
med häst och vagn för att hämta
tång att gödsla åkrarna med. Alltid
samma väg, gång efter gång, år
efter år, vek man av från
Möllelägevägen in bakom Bror
Karlssons bageri - numera
Söderbergs.

Sommarauktion
på Grand Hotel i Mölle
Tisdagen den 1 juli kl 18.00
Keramik, konstverk,
handarbeten,
frukt o grönt,
hembakat bröd,
vackra blommor mm.
Lotterier
Hjärtligt välkomna!

Mölle
Kapellsyförening

0

z
z
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~

..:
I

~
Bob Erixon (tv) med Lotta och Janosz som svarar för driften av
verksamheten i Mölle .
MK stötte på Bob Erixon utanför
Hotell Kullaberg. Då kunde han
berätta att ...
... han inte kommer att sälja sin
verksamhet i Mölle med Hotell Kullaberg som bas .
. . . han inte kommer att köpa fler
fastigheter i byn
... hans största intresse nu är att ta
hand om det han har och dessutom få
det att gå ihop och
... att han kommer att ägna Mölle
mer av sin egen tid
... att Turisthotellet kommer att
erbjuda italienskt kök i år igen med en
riktig italienare vid grytorna.
Det lite mer familjära, som varit
avsikten från början, skall nu bli av ...

souvenir film
trån ide till visning
produktion av:
video - foto - multimedia events - fest och bröllop
Charlotta Lennartsdotter och
N,colas Pucc,arell,
lel. 042 - 347676
Mob,i. oo/34 - 153§01

Krogen på berget
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FÖR INFORMATION
OM TIDER
OCH EVENEMANG

WÅRosH\Jsf

Tul 042-34 61 88
telefon 042-34 74 20

www.krapperup.nu
tel 042-344800, 344190
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Massor av spännande

Kryddor
Eller vad sägs om
Annanassalvia?

0
OLE LYNGGAARD
COPENHAGEN

Vi säljer ut hela
Ole Lynggaards sortiment
med 25% rabatt
Smycken för miljooooner. ..
Först till kvarn

Mölle Cafe öppet alla helger.
Krukmakeriet öppet dagligen.

MÖLLE

,t
-~
li>ukMAKERI & er>-~

/JJt~

Välkomna till

()

/'\ ÖllfTRftDGftR ·n
RESTflURftn Cftff å MR

tel 34 7252
www.molletradgarden.com

)
eippeLpeippeL
preSeNt& •Nter•Öf'bllt•K

KORV
HAMBURGARE
BAGUETTER
SMÅRÄTTER
KAFFE & BULLAR
GLASS
GODIS
FULLSTÄNDIGA
RÄTTIGHETER
VÄLKOMNA!
18

MöJLIGHETERNAS Hus

Strandgården
i Mölle
BED & BREAKFAST

K~
KoNSIUISfÄI.LNINGAR M.M.
RINGFÖRINFORMATIONOCHBOKNING

042-34 70 16
www.strandgardenmolle.se
e-post: info@strandgardenmolle.se
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Väldoftande rök bolmar ut ur det
lilla rökhuset och Lars-Olof "OA"
Pettersson kollar om ålen är färdig.

Somliga dagar är
det extra trevligt i
hamnenl
Som när ålar hämtas fram ur
fritidsfiskarnas frysboxar runtom i
Mölle och röken i hamnen tänds.
Det var för några år sedan som Charlie,
Sonny, Sven-Gunnar - alla med efternamnet Svensson - och Lars-Olof
Pettersson tog initiativ till och byggde
röken som pryder sin plats vid strandkanten i Mölle hamn.
Och råkar man befinna sig där när det
vankas nyrökt fisk kan man ha tur och
få sig ett smakprov till livs.
Det är även tillåtet för andra än nämnda
herrar att använda sig av röken. Dessutom finns en fin grillplats vid sidan om.

...
Ålagille i månaden maj en begivenhet som förre hamnkaptenen, Ingvar Blomqvist, inte
gärna vill missa.

FOTO: CHRISTER NILSSON

Sugna gäster och arrangörer vid runda
bordet är fr v Bror Petersson, Lars-Olof
Pettersson och bakom honom Hans
Christian Thiis och Eva, Charlie
Svensson vid röken och på bänken t h
Bertil Sköld med skymd fru Irma.
Alla lät sig väl smaka.

För att den feta ålen ska slinka ner
krävs det "en lille en" Genever,
anser Bror.

FESKEBOA
Hamnboden närmast hamnhuset i Mölle hamn

Rökt fisk, färdiglagat, seivering
Färsk fisk på beställning, tel 0705-135709,
leverans före kl 12 påföljande dag
••

AVENLNS
och nybakat morgonbröd
Öppet alla dagar från kl 8 till 21
MÖLLE kuriren nr 2 2003
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Sommar, höst, vinter, vår

En solig tidig glittrande daggmorgon i maj är som gjord för att ta en
promenad på klipporna till Ransvik. Det tar inte så lång tid att gå dit,
tjugo minuter kanske. Man får gå långsamt och titta på allt som finns
annars kommer man fram för fort. Inte heller är det en ansträngande
vandring, i alla fall inte om man har bra ben och lämnar cykeln och
barnvagnen hemma. Det gjorde jag.
Var det verkligen bara ett par veckor
sedan som vinden rasslade i torra ekblad och bruna blomställningar i Solviken? Badbryggans betongfundament
och rostiga balkar låg i ide. En ejders
läte utifrån de grå vågorna lät dovt och
gråkallt som frost och snöflingor. Till
och med strandskatan lämnade platsen
skrikande på stela vingar. En orange
kobbflagga som vajade ute i vågskummet associerade knappast till båt och
fisketurer. Hett kaffe, eld i kaminen och
riktigt bra genvägar, det hörde till det
angelägna.
Och nu - rosa trift och tjärblomster på
avsatser och i skrevor. De första rödlila
blodnävorna. Vildäppelblom, körsbärs-

blom, slån i vita skyar, mandelblom,
orkideer, svarthättesång, gul svalört.
Hur gick det till egentligen? Men kiosken är ännu tillbommad. Dambadet är
ännu tomt på damer och familjebadet
på familjer. Men badbryggan är redo
med nya oranga rep och trappor. Videungen har förvandlats till små svansar i
en utsökt återhållen grön nyans. Jag
tror jag ska nöja mig med att ibland gå
och titta på denna helt vanliga sälgbuske
i fortsättningen och strunta i motsträviga
växter hemma i trädgården.
Solviken, Solvik, Familjebadet, Malarna,
Krossmalen, Finemal, Benemal - alla
namnen betecknar denna plats. På
1880 och -90-talen låg en stenkross här.

So/viken (t v) i sol och Ransvik (t h)
i ruggigt väder - båda badplatsema
helt folktomma i väntan på sommar och
sol. Men "klippstigen" som förbinder
de båda vikama är en i·älfrekrenterad
promenadsträcka året runt.

De skarpkantiga blocken är minnen från
den tiden. Finemal är den södra delen
med de små klapperstenarna. Benemal
ligger längre norrut och där lär fiskarna
föIT ha hämtat virket till redskapen de
använde för att laga och göra nya gam.
Benvedsbusken gav namn åt malen
och benhårt virke till böddenålama.

I slutet av Benemal kan man gå in i en
liten lund med berg på tre sidor. Därinne
växer orkideer, getrams vid ett litet
vatten och högre upp porlar ett vatten
stilla. Det finns en ring av staplade stenar härinne. Vad kan den ha använts til I?
Är det barn som byggt den? Knappast,
blocken är stora och tunga. Det prasslar vid sidan. Jag hoppar till och.javisst,
en liten orm ringlar iväg. Jag hinner se
de vita fläckarna vid ögonen.
Ovanför Barakullen seglar tre ormvråkar.
Det är alltid litet spännande att gå på
stigen som börjar här. Den vindlar upp
och ner, ibland i en gång, ibland i en
liten tunnel av grönska. Utblickar mot
blått hav mellan röda klippor rätt som
det är och när man kliver ut i vinden på
det stället där stigen går på klippkanten
får man kvickt ta eventuella medhavda
småbarn i handen. På klippan under
blommar skörbjuggsörten i ett stort fång
i en skreva. Mjukt grönt gräs växer i
söndervittrade stenhällar.
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denna promenad vi gärna går!
'

Längs stammar och på klippväggar
klättrar kaprifol och murgröna, så fint
tuktade som om en trädgårdsmästare
höll efter dem. De tidigaste små hagtomsbladen och blomknopparna är
näpna och prydliga som en liten dockservis. En ben vedsbuske växer som en
välklippt häck vid stigen. Trädgårdsmästaren är vinden. Vilket arbete någon
annan mäster haft med att anlägga stigen och trapporna med stora stenblock!
Hjälpmedel är uppsatta där trappstegen
är stora. Handtagen av järn smälter in,
men hm ... tryckimpregnerat trä och
turkos syntetlina... Så bra att de finns
att hålla sig i när trappstegen blir höga.
Men de ser allt lite malplacerade ut i
denna paradisiska orördhet där allt är
så välvårdat, ansat, smakfullt och väl
sammansatt. Och naturligt på något vis.

En korp flyger mot Ransvik. I flykten
anfaller den lätt och lite oengagerat en
tofsvipa. Elegant och utan att tappa
balansen och rytmen flyger den vidare.
Kärleksört växer vid stigen. Kaprifol
och vildros väntar på sin tid och ger
föraningar om soliga sommardagar och
vindstilla kvällar. Doftstråket i luften, är
det slån? Ett glänsande grönt flygfä
lyfter från ett grässtrå.
Stigen vindlar vidare längs kanten.
Småfåglar hoppar runt i snåren.
Grundet och klipporna nedanför heter
Blindehall, Malmelån, Tokohallen,
Gastalån, Diamantklipporna.
Fragmentariska historier: En skuta från
Malmö ska ha strandat en gång i Malmelån. I Gastalån har drunknade människor flutit i land mer än en gång.
Diamantklipporna med gnistrande hornblände och inga diamanter. Man kan
gå ner och se på diamanterna vid vatt-
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net, genom en matta av ramslök, kullvälta trädstammar, stenblock, frodighet,
skimrande skalbaggar, okända örter
åtminstone för mig. Kan det vara
bockrot? En citronfjäril fladdrar förbi.
Ovanför Ransvik är trädstammarna
höga. Bokarnas kronor har tätnat och
skuggar vägen ovanför. Det hade varit
fint att kunna säga att ett rådjur
galopperar graciöst över det mjuka
gräset uppför den branta sluttningen
genom sol och skugga. Men det var
inget rådjur där.
Det är alldeles stilla. En båtmotor puttrar sakta och ljudet liksom fördjupar
stillheten och fågelsången i trädkronorna. En blå snipa på vattnet syns mellan
träden. Det är Sonny som är ute och
drar gam. Några trutar simmar stilla i
närheten av båten. Då och då låter de
nästan som jamande katter.

(fortsättning på nästa sida)
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Man kan gå en bit till förbi restauranten
som i skrivande stund inte öppnat ännu,
över bpcken till nästa platå. Där står ett
vildäppelträd så rikligt prytt av rosa
knoppar och vitrosa blommor att bladen
knappt syns. Det växer perfekt spaljerat
mot klippväggen nedanföt; tuktat av
säker trädgårdsmästarhand. Trädet är
värt en egen utflykt. Det är bra att maj
alltid går i repris!

Ransvik betyder korpvik. En mindre
sannolik tolkning är att Kullamannens
oxar Ran och Abel såldes och skeppades till Anholt där de inte trivdes
något vidare utan rymde så fort isen
bar på Kattegatt och gick hem igen.
Ran gick iland vid Ransvik och Abel
vid Ablahamn. En annan historia är att
en gång när kinesen Aschan och polisen Bruno fiskade utanför Ransvik
fick de syn på en valross som låg och
vältrade sig på en sten. Den lät höra
sitt läte och dök sedan ner i vattnet och
försvann. Samma valross, antagligen,
väckte stor uppståndelse en tid senare

vid kusten i Nordtyskland. En kines, en
polis, en valross. Det där med Kullamannens oxar är nog inte helt osannolikt när allt kommer omkring.
Stenstigen är nu av jord och i den ligger
en och annan liten flintsten nedtrampad.
Havet låg tio meter högre och stenåldersfolket som bodde långa tider här,
bodde precis vid den tidens strandkant.
Att Ransvik var Gamla Kullagårdens
båtplats går att utläsa av mycket gamla
kartor. Tunnor med kol till fyren
lastades av här när vinden tillät. Kanske
forslades den vidare på skramlande
oxkärror.

På håll kan man ta fälten av ramslök
för liljekonvalj (de är släkt). Men när
man vadar genom denna täta matta
känner man den tydliga doften av lök.

Solen värmer vid återkomsten till
Solviken. Slånens vita blomblad och
körsbärens snöar redan sakta mot
marken. Ingen vind över vattnet, men
en mjuk dyning och vågorna kluckar
mot stranden. Det är disigt. Ett vitt
fartyg stävar på norrut i morgonsolen.
På parkeringen står en husbil från
Hamburg.

\,fa~larfirman LI!" al l·:kcn\t;1rn

.ekenstam.se
~042-123330
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Besök gärna
Mölle Byförenings
hemsida:
www.mollebyforening.com

VÄLKOMMEN TILL

rRo// {}Ct>rsös
IDam.- & flferrsal,n9
Telefon 042 - 34 29 2tl

HÖGANÄS

Byggnadsaktiebolag

K.ROSENKVIST

Vi utför alla typer av
byggnadsarbeten såsom
om - till - nybyggnad.
Transporter med kronbil.
Hjullastare.
Uthyrning av bostäder.
www.rosenkvistbygg.se

.Mölle .Måla,na
l\\;1eri "'ed kf,Utet
Per-Johan Holmbeck
aukt foosterunderhallare

Norra Strandvägen 40

S-260 42 MOLLE

Tel/fax: +46 0)42-34 76 31 Bil: 070-334 7 4 94
Medlem i Målaremästamas R1ksforemng

Utöver det traditionella måleriet utför vi även:
* fönsterrenovering
* hetvattentvätt med algborttagning
* målning med äkta svensk linoljefärg
* äldre målningsteknik samt dekorationsmåleri

Vi har även försäljning av:
* rostfria och varmgalvade fönster- och dörrgångjärn
* algtvättmedel
* linoljefärg
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Kullabergsvägen,
Mölle (vid kapellet)
Tidsbeställning

LEDAMOT
MÄKLARSAMFUNDET

TRYGG
FÖRSÄLJNING
AVER
BOSTAD
Mäklar.firman
Peter Nykvist AB
Tel 042-35 22 40
www.nykvist.se
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Motionera
i Mölle
sommar som
vinter

l~l~r~~l~~~~1~!

Agneta Jetzen, 347 532

Gunilla Bergdahl

MÖLLE

Eleshultsvägen 358,
260 41 Nyhamnsläge

Välkommen kontakta
certifierad massör

NYHAMNSLÄGE
042-34 48 76
0708-32 08 93

,

Lässugen?

Välkommen till
hamnhuset i Mölle !
Hos oss hittar du bl a
serier - barnböcker kokböcker - deckare - romaner
mm.
Allt till låga priser.

ICIUA

Ahlquist, B Maskin AB
Stenarbeten. Sprängningsuppdrag.
Mark. Byggnader.
Box 2026, 281 02 HÄSSLEHOLM
tel 0451 - 77 00 18, 070-650 76 50
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Ristorante Gran Turismo
öppnar den 6 juni.
Traditionell italiensk mat
tillagad av Umberto Borghi
och hans italienska kockar.

•••
111
MöLLE
TURISTHOTELL
ANNO 1872
KULLABERGSVÄGEN

32 •

TEL:

042-34

]O

84 •

WWW .M0LLETURISTH0TELL.SE
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:• Mölle Golfklubb 60 år • Mona gar .. ,..
•
•
•

•
:
•••
:
:
•
:
•

Mölle-Kuriren gratulerar en pigg 60-åring,
som dessutom ser allt bättre ut med åren.
Golfklubben är Mölles största ideella
förening med en meritlista och ett rykte
som är en stolthet för hela byn.
Ett speciellt grattis till greenkeepern
Jan Rosdahl med banpersonal som hela
tiden förbättrar även de små detaljerna.
De märks!

:
•
:
:
•
:
:
•
:

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Båt i Mölle även utan
hamn plats?
Under båtsäsongen kan båt+ trailer förvaras på utfyllnaden
till en kostnad av 600 kr. I priset ingår tillgång till hamnens
sliprar. Kostnaden för vinteruppläggning är 300 kr.

0

Med detta nummer hälsar vi
Lena Strandmark välkommen i MölleKuriren. Hon
efterträder Mona
Helleberg i redaktionen och
blir kontakt-person för alla
som vill nå oss på något sätt.
MonaharflyttattillLimhamn
och lämnat sitt hus på
Kullabergsvägen. Ett stort
tack för en engagerad insats
för Möllebornas bästa! Lena
bor på Ålgränd på Gy lleröd
och är nybliven sekreterare i
byföreningen.

Inför båtsäsongen fanns 50 personer i hamnplatskön. Åtta
av dessa fick i år fast hamnplats, tre i lilla hamnen och fem
i den stora.

Varmt tack
till Signe
Stjernkvist

Tennis i sommar?
Mölle kan för oss sommargäster te sig Iite ödsligt om vintern
och tennisanläggningen extra mycket så. Där skall det virvla
av liv och rörelse; Julia visa en liten knatte en forehand,
Björn jonglera lite nonchalant med några bollar, Berit och
Maud utkämpa en stenhård batalj medan publiken sörplar
på gott kaffe kokat av Anita.

som slutar sitt arbete i
församlingen. Signe har
bidragit till många trivsamma stunder i samband
med de trevliga kyrkluncherna i stationshuset.
Dessa kommer emellertid
att fortsätta och höstens
programpunkter är
förberedda.

Den långa vinterväntan är nu över och söndagen i pingst
startar allt då alla tennisvänner är välkomna att vara med i
vår motionstävling anordnad av Gunilla Klang. Skulle Du
mot förmodan missa denna dag, så uppmanar jag dig att
ställa upp i Midsommar blixten lördagen den 21/6. Det är
även det en motionstävling där alla är mycket välkomna.
Detta år kommer klubbens tennistjejer och -damer att träffas
onsdagar 19 .00- 20.00 för att spela utan oss tävlin~sinriktade
killar. Första träffen är planerad till den 18 juni. A ven detta
anordnar Gunilla.
I sommar har vi anställt en ny tränare som erbjuder
träning för både vuxna och juniorer v26--v29 samt v30.
Anmälan sker på lappar på anslagstavlan i klubbhuset.
Vill Du boka en tennistid så köper Du en biljett hos
Knafves i hamnen och åker sedan upp och klistrar denna
lapp på önskad tid.
När vi sedan har tränat upp oss ordentligt och vi känner
oss mogna att få den där revanschen för den försmädliga
fjolårs förlusten, då är det dags för Möllespelen som i år
spelas v29 och avslutas med en stor grillfest lördagen den
19 juli.

Välkommen till en härlig tennissommar!
Johan Cosmo, ordförande Mölle Tennisklubb
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Nu kommer
bredband
till Mölle!

111

Det är ofta de enskilda initiativen som ger resultat. Som
när John Christian Berlegård tyckte att det tog för lång
tid innan det hände något på bredbandsfronten. För att
vi skulle kunna få bredband till Mölle krävdes med det
enklaste alternativet att åtminstone 40 skulle bestämma
sig genom en beställning. Blir vi 80 kommer dessutom
kostnaden att sjunka.
Den 16 maj kunde John Christian meddela att vi nu var
43 anmälda! Alltså går nu leverantören Xpress Online i
gång. Någon gång under hösten blir bredbandet
verklighet. För er som ännu inte beställt: Gå in på
adsl@moelle.info för mera information.
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Mölle Syförenings
styrelse 2003

Brunnby
församlings
aktiviteter i Mölle

Claes Gudmundsson, ordf.
Per-Anders Delshammar, kassör
Lena Strandmark, sekreterare
Lars Andersson, ledamot
Gunvor Elfverson, ledamot
Börje Holmberg, ledamot
Katarina Rehnström, ledamot
Gunilla Dreilick, suppleant
Hans Lindholm, suppleant
Marianne Nordin, suppleant

JUNI
8 kl 18.00

Telefonlista

Söndagsgudstjänst.Tommy Svensson.

Lars Andersson 347700; 0708-554544
Per Anders Delshammar 347343;
070-3476257
per.delshammar@se.ibm.com
Gunvor Elfverson 347529
christer.elfverson@telia.com
Claes Gudmundson 347904;
070-2042413
claes.gudmundson@privat.utfors.se
Börje Holmberg 236332; 070-2077272
borje.holmberg@swipnet.se
Katarina Rehnström 347207;
0703-560695
johan.katarina@rehnstrom.com
Lena Strandmark 347910
lustrand@algonet.se
GunillaDreilick 347050; 070-6620405
gunilla.dreilick@telia.com
HansLindholm 347980;0733-341880
hans.lindholm@euromail.se
Marianne Nordin 347735;
0706-347737

25 kl 20.00
Musikandakt. "Nordiska romanser".
Lars Tibell, tenor och Agneta WeberSjöholm, piano och orgel.

26 kl 23.30
"Vaka in tystnaden". Pelle Sundelin.

JULI
1 kl 18.00
Mölle kapellsyförenings auktion på
Grand Rotel.

2 kl 20.00
Musikandakt "Stråkar - kvartett och
duett". Ann-SophieNiemans, violin,
Maria Knauss, violin, Johanna Skoglund, viola och Charlotta Sjöholm,
violoncell.

9 kl 20.00
Musikandakt "NäraDig - sånger för
stora och små". Karin Wall-Källming
och Kerstin Hesslefors-Persson.

13kl 18.00
Söndagsgudstjänst.Tommy Svensson.

16kl 20.00
Musikandakt "När solen bryter
fram". Christina Gunnardo, sång och
piano.

Mölle bouleklubbs
styrelse 2003

l0kl 18.00

Charlie Svensson, ordf.
Olof Adler, vice ordf.
Kjell Larsson, kassör
Rose Romander, sekr.
Jan Andersson, ledamot
Wera Thomson, suppl.
Årsavgiften är oförändrad 75 kr för
seniorer och 50 kr för juniorer.
Boulespelet har nu startat för
säsongen.Träningsspel sker tisdagar
kl. 10.00, onsdagar kl. 14.00 och
torsdagar kl. 16.00. Tävlingsprogrammet för säsongen finns
uppsatt på klubbens anslagstavla.

Söndagsgudstjänst. Lars Håkansson.

Rose Romander, sekr.

23kl 20.00
Musikandakt "Från Bach till
Tholander". Carolina Jönsson, sopran
och Olof Tholander, orgel och piano.

30 kl 20.00
Musikandakt med Richard Bråhed,
orgel och piano.

AUGUSTI
6 kl 20.00
Musikandakt med Magnus Nilsson,
fagott och Anne Muller, piano.
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Aktiviteter i
Mölle Byförening
sommaren och
hösten 2003
Midsommar
Sedvanligt kommer det att sjungas,
dansas och lekas kring midsommarstången.
Ansvariga för förberedelserna är bl.a.
Katarina Rehnström, Cecilia Zettersten
och Hans Lindholm.
Vi tar tacksamt emot hjälp för att klä
stången med grönt dagen före midsommar och för att pryda den med
blommor och resa den självaste midsommarafton samt även med hjälp till
lekaktivitema. Hör gärna av er till fixarkommitten.

Sommarmötet
B yföreningens sommarmöte äger rum
onsdagen den 6 augusti kl 1900 på
Grand.
Representanter för de politiska partierna informerar om Mölles framtid och
svarar på frågor.
Speciellt redovisas läget beträffande
detaljplanen för hamnen med omgivning. Mötet avslutas med någon form
av underhållning.

Nostalgisk afton
Mot slutet av oktober, då sommaren
börjar övergå i höst arrangeras en
nostalgisk afton på Stationshuset.
Gamla filmer ur Mölles filmarkiv visas
och en fotoutställning kommer att göras.
Föredrag och utbyte av gamla minnen
till fö1täring i social trevlig samvaro skall
göra även denna kväll minnesvärd.

Höstens böcker
I höst arrangerar vi också en kväll med
bokprat och diskussion om höstens
intressanta böcker. Mötet äger rum på
Stationshuset. Gå gärna med i vår bokcirkel på biblioteket redan nu eller kom
med till hösten. Vi är i full gång.
Till bokpratskvällen är naturligtvis alla
hjärtligt välkomna men det är medlemmarna i bokcirkeln som fått fart på oss!

Styrelsen i Mölle byförening
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Titt er tjiin5t vttr, 5CJ1tt-1tt-A-r, {i,ij5t c,c,{i, vinter!
- Vi ger färg åt människors vardag
- Vi skapar atmosfär som förmedlar känslor...
Utför målning ute och inne. För ett yrkesmässigt
och korrekt utfört arbete kontakta oss.

Välkomna I
tel 042-34 53 76 mobil 0702-333 823

Det ören trevlig tradition vi har att klö och resa midsommarstången

tillsammans.
Kom och var med du också i år!

Din mäklare på Kullahalvön
Om du funderar på att köpa eller sälja din bostad,
finns det många skäl att vända sig till den lokala mäklaren.
Stor kännedom om vår natursköna bygd och många nöjda kunder.
Kontakta oss när du vill köpa, sälja eller få värderat din bostad.

FASTIGHETSMÄKLARE
Tel. 042 - 23 86 40, Fax 042 - 35 25 30, Mobil 0704 - 93 11 41
Båtbyggarevägen 8, 260 40 Viken, epost: villakonsult@telia.com www.villakonsult.se

